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RAZPIS ZA UDELEŽBO NA KOMBINIRANIH INTENZIVNIH PROGRAMIH (KIP-ih) V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA131 2021 

Možnosti sofinanciranja Erasmus+ KA131 mobilnosti 
 
Študenti lahko prejmejo sredstva za trajanje fizičnega dela mobilnosti. Možnosti sofinanciranja Erasmus+ KA131 mobilnosti udeležbe na Kombiniranem 

intenzivnem programu (KIP-u) za projektno leto 2021 so sledeče:  

 
1 - Erasmus+ 
osnovna 
nepovratna 
sredstva 
 

 

Znesek je opredeljen na dan:  

Trajanje 

mobilnosti 
Dnevni znesek  

Do vključno 14. 

dneva fizične 

mobilnosti 
70 €/ dan 

Od 15. do 30. 

dneva fizične 

mobilnosti 
50 €/ dan 

 

 

Če potrebno, se lahko sofinancira en dan potovanja pred 
mobilnostjo in en dan potovanja po njej (pri tem se uporabi 
zadevni dnevni znesek). 

 
V primeru zelenega potovanja1 na mobilnost, se lahko poleg 
Erasmus+ nepovratnih sredstev dodeli tudi enoten prispevek v 
višini 50 € in po potrebi dodatno Erasmus+ nepovratna sredstva 
za kritje stroškov za povratno pot za največ štiri dni potovanja. 
 

 

 

                                                           
1 Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila. 
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2 - Dodatna 
sredstva za 
študente z manj 
priložnostmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študenti, ki so študenti z manj priložnostmi, bodo lahko poleg osnovnih Erasmus+ nepovratnih sredstev prejeli tudi dodatno podporo 
za vključenost. Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so: 
 
• da študent prejema državno štipendijo ali 
• da je študent član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev odločbo CSD/ZZZS/ZRSŠ ali 
• da ima študent sam odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS (spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost ipd.) ali 
• da študent prihaja iz enostarševske ali rejniške družine 
 
Študent ima možnost v spletni prijavi izbrati to opcijo in dodati zadevna dokazila. V primeru tujih študentov, ti predložijo druga 
ustrezna dokazila, ki izkazujejo, da je študent z manj priložnostmi. 

 
Študenti z manj priložnostmi lahko poleg Erasmus+ osnovnih nepovratnih sredstev iz točke 1  prejmejo dodatek za vključenost:  
 

Trajanje fizičnega dela mobilnosti  Dodatek za vključenost 

Fizična mobilnost traja 5 – 14 dni  100 € 

Fizična mobilnost traja 15 – 30 dni  

 

150 € 
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Prav tako lahko poleg Erasmus+ osnovnih nepovratnih sredstev iz točke 1  prejmejo podporo za potne stroške v naslednji višini:  

Oddaljenost V primeru standardnega potovanja V primeru zelenega potovanja2 

med 10 km in 99 km 23 € / udeleženca  /  

Med 100 km in 499 km 180 € / na udeleženca 210 € / na udeleženca 

Med 500 km in 1999 km 275 € / na udeleženca 320 € / na udeleženca 

Med 2000 km in 2999 km 360 € / udeleženca 410 € / na udeleženca 

Med 3000 km in 3999 km 530 € / udeleženca 610 € / na udeleženca 

Med 4000 km in 7999 km 820 € / udeleženca / 

                                                           
2 Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila. 
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8000 km ali več 1.500 € / udeleženca / 

Potovalno razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija 
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl ). Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za 
izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti. 
 
Udeleženci, ki so upravičeni do podpore za potne stroške, lahko v izjemnih primerih prejmejo tudi izredne stroške za drago potovanje. 
Finančna podpora za visoke potne stroške udeležencev se lahko dodeli, če so ti stroški dobro utemeljeni. Za pridobitev sredstev je 
potrebno upoštevati naslednje pogoje:  
- udeleženec lahko zaprosi za 80 % vseh upravičenih stroškov, 
- običajno pravilo financiranja (na podlagi stroškov na enoto za razpon razdalje) ne krije vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev 
Če se dodelijo nepovratna sredstva za kritje izrednih stroškov za drago potovanje, ti nadomestijo podporo za potne stroške.  

3-Dodatna 
sredstva za 
študente s 
posebnimi 
potrebami 3 

Študenti s statusom osebe s posebnimi potrebami bodo lahko po pozivu UP ob Erasmus+ nepovratnih sredstvih EU zaprosili za dodatna 
finančna sredstva, ki se dodelijo glede na individualno odobrene upravičene dejanske stroške.  

 

                                                           
3 Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe. Študenti s posebnimi 

potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z 
avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. ( vir: 69.a člen Zakona o visokem šolstvu) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl
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Dodatno, poleg Erasmus+ nepovratnih sredstev EU, bodo lahko študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada Republike Slovenije določene pogoje, pridobili še dodatna sredstva, ki jih Univerzi na Primorskem odobri javni sklad. V projektnem letu 

2021 je to 67,76 €/mesec.  

Izvajanje Erasmus+ programa na UP je vezano na projektne aktivnosti različnih aktivnih projektov, ki glede na odobrena razpoložljiva sredstva omogočajo 
sofinanciranje študentov izbranih za udeležbo na mobilnosti v okviru akcije Erasmus+ KA131. Univerza na Primorskem si kot izvajalec tega razpisa pridružuje 
pravico, da v primeru spremenjenih finančnih pogojev ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje sofinanciranja. V primeru sprememb bodo vsi izbrani 
kandidati ustrezno obveščeni.  
 
Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina dodeljenih sredstev bo opredeljena v Sporazumu 
o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent z UP podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. 
 
Študent, ki prejme Erasmus+ nepovratna sredstva EU, je še naprej upravičen prejemati druga regionalna, nacionalna ali druga nepovratna sredstva, ki jih ne 
upravlja nacionalna agencija, temveč druga organizacija (npr. ministrstvo ali regionalni organi).  
 
Postopki mobilnosti Erasmus+ so podrobneje opredeljeni v Navodilih Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus+, ki so objavljena na:  
http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=90      
 

 
  

http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=90

